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Zadeva: Pobuda v zvezi z oprostitvijo plačila davka na dodano vrednost za nakup
gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva
Interesna skupina lokalnih interesov je na 20. seji 23. 1. 2019 sprejela sklep, da na
podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14 in 26/15) predlaga, da se na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za
obrambo naslovi naslednja
p o b u d a:
S spremembo Zakona o davku na dodano vrednost naj se prostovoljnim
gasilskim društvom določi oprostitev plačila davka na dodano vrednost za nakup
namenskih vozil in opreme, ki je namenjena za gašenje ter reševanje ljudi in
premoženja.
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja potrebne operativne opreme in vozil za gašenje in drugo reševanje,
prostovoljna gasilska društva (PGD) pogosto organizirajo različne oblike zbiranja
sredstev od občanov in gospodarskih družb, ki jih nato porabijo za nakup ali
sofinanciranje nakupa ter sredstev, prav tako naslavljajo prošnje za finančno pomoč za
tovrstne nakupe na občine. Zavedati se je treba, da je čedalje težje pridobivati potrebna
sredstva, še posebej od gospodarskih družb, kar še posebej velja za podeželje, kjer se
sedeži večjih družb vedno bolj umikajo v večje centre. Nabavo vozil in opreme za PGDje sicer delno financira država, vendar za zadovoljivo opremljenost gasilcev ta sredstva
ne zadoščajo. Poleg gašenja požarov gasilci redno in vedno pomagajo tudi ob
reševanju premoženja ob naravnih nesrečah – poplave, plazovi, posledice vetra, žleda,
zmrzali, suše…., ob prometnih nesrečah in tudi kot prvi posredovalci ob življenjski
ogroženosti ljudi.
Ko PGD na takšen način zberejo sredstva in nabavijo potrebno opremo ali vozila, ki so
namenjena za reševanje življenj in premoženja, morajo državi plačati še DDV, kar v

praksi pomeni, da država, namesto da bi sofinancirala nakup opreme za reševanje, od
težko zbranih sredstev pobere svoj delež v obliki DDV. Ne le gasilcem, ampak tudi
običajnim ljudem se to zdi skrajno neprimerno in nepošteno oz. celo žaljivo do
poslanstva, ki ga opravljajo prostovoljni gasilci, ki svoje delo skoraj v celoti opravljajo
prostovoljno in brez plačila, ob tem pa tudi izpostavljajo svoja življenja in zdravje.
Na podlagi navedenih razlogov interesna skupina poziva ministra za obrambo in za
finance, da pristopita k pripravi spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, na
podlagi katere bi bila PGD oproščena plačila DDV za nakup namenskih vozil in opreme,
ki je namenjena za gašenje ter reševanje ljudi in premoženja. Z možnostjo nakupa
zaščitne in reševalne opreme brez plačila DDV bi se znižali stroški za delovanje
prostovoljnih gasilskih društev oz. bi se lahko na račun oprostitve DDV zagotovila boljša
opremljenost in večja varnost gasilcev, ki prostovoljno opravljajo humanitarno delo v
javnem interesu.
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